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Prontos-socorros têm espera de até 2 horas devido à Covid, diz presidente do
Sindhosp

À CNN Rádio, Francisco Balestrin afirmou que “não é uma situação confortável”
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A alta dos casos de Covid-19 já pressiona os hospitais. Segundo o levantamento do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e
Laboratórios do Estado de São Paulo (Sindhosp), quase metade dos leitos privados registram ocupação de 81% a 100%
de pacientes com Covid.

“Não é uma situação confortável”, segundo o presidente do SindHosp, Francisco Balestrin, em entrevista à CNN Rádio.

“Este número indica claramente que estamos tendo um surto novo da Covid-19, provavelmente pelo fato de que nós,
nesse instante, acabamos baixando nossas guardas, com grandes aglomerações e vida normal”, completou.

Balestrin destaca que “hoje temos espera de quase 2 horas nos prontos-socorros com suspeitas de covid, a pressão é
grande, o aumento de casos gera aumento de internações, seja em leitos normais, seja em terapia intensiva.”
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Leia mais:

Em um mês, média móvel de casos de Covid aumenta 163%

Saiba como reduzir os riscos de doenças respiratórias durante o inverno

Especialistas tiram dúvidas sobre efeitos colaterais de vacinas contra a Covid em crianças

Ao mesmo tempo, o médico lembra que “com a maior parte da população vacinada, o que é ótimo, no fundo acabamos
tendo uma forma mais simples da doença, mais benigna do ponto de vista de sintomatologia.”

Isso significa, segundo ele, um menor tempo também de internação, sem a necessidade de intubação.

O presidente do SindHosp ainda defendeu que a população busque a vacinação, já que ela funciona como “um colete de
balas”: “Se você foi atingido pela doença, não será fatal”.

*Com produção de Nicole Fusco.
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4 Justiça de SC investiga juíza que impediu aborto de criança vítima de estupro
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Conheça Mayra Flores, a primeira deputada dos EUA nascida no México

Pesquisadores da USP investigam vírus sabiá, ressurgido no Brasil após 20 anos
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